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Katechézy pri sv. omšiach o 6.45 hod.
Milí bratia a sestry! Pozývame vás
sledovať prenosy cez internet (viď
www.presov.rimkat.sk) z našej konkatedrály pondelok - sobota o 6.45 hod. a
v nedeľu o 7.45 hod.
Pri sv. omšiach v tomto týždni budeme
hovoriť o týchto témach:
pondelok
POSTOJ POKORY A PÝCHY V
MODLITBE
(prihovorí sa Martin Šimko, kaplán)
utorok
ŤAŽKOSTI PRI MODLITBE
(prihovorí sa Jakub Farkaš, diakon)
streda
SYMBOLY BOŽIEHO SLOVA
(prihovorí sa Pavol Knut, RCJ)
štvrtok
BOŽIE SLOVO PREMIEŇA
(prihovorí sa Marcin Bajda, RCJ)
piatok
DESATORO
NAJČASTEJŠÍCH
PROBLÉMOV NA CESTE S
BOŽÍM SLOVOM
(prihovorí sa Jozef Dronzek, dekan)
sobota
AKO ČÍTAŤ BIBLIU
(prihovorí sa Jozef Heske)
Nedeľný príhovor bude klasický na
tému evanjelia z daného dňa.
Tieto katechézy odporúčame najmä
birmovancom ako súčasť prípravy na
sviatosť birmovania v našej farnosti.

V nedeľu 17.5.2020 o 15.00 hod. si v košickej katedrále pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy: 25.
výročie manželstva s otcom arcibiskupom, kde dostanú osobitné požehnanie. Manželia, ktorí oslávia svoje jubileum v roku 2020, nech sa prihlásia u
svojho farára do 1.4.2020.
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Modlitba pred milostivým obrazom
Panny Márie Obišovskej

NÁŠ ZÁPAS PROTI KORONAVÍRUSU

Panna Mária Obišovská, Kráľovná
posvätného ruženca! Tvoja tvár je
skropená krvavým potom a slzami.
Trápiš sa kvôli nám. Materinským
pohľadom vychádzajúcim zo svätyne
na Putnoku nás hľadáš v údoliach
našich každodenných starostí a chceš
nám pomôcť.

V posledných týždňoch sme svedkami
celosvetového boja proti koronavirusu,
ktorý uzrel svetlo sveta v jednej čínskej
provincii. Hermeticky uzavreté hranice.
Zakázané verejné kultúrne a športové akcie s veľkým množstvom ľudí. Dokonca
aj bohoslužby. Mobilizácia zdravotníkov.
Celý svet bojuje proti tomuto vírusu. Tento zápas je dobrý a správny. No omnoho
horší vírus útočí na človeka a jeho slobodu a dôstojnosť. Tým vírusom je HRIECH
vo svojich mnohých podobách.

Ty si účinne pomohla našim predkom v
čase smrtiacej epidémie a mnohým si u
Boha vyprosila uzdravenie tela i duše.
Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za
našich chorých. Pomôž aj teraz, keď
hriech a falošný pocit sebestačnosti
ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja
rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú
hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa
mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať,
nebáli sa záväzku manželstva a daru
nového života. Poteš aj tých manželov,
ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.
Nebeská
Matka,
sprevádzaj
učiteľov, vychovávateľov a všetkých
predstaviteľov spoločenského života.
Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k
pravým hodnotám kresťanskej viery.
Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme
pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania
Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu,
aby jej Pán v každom čase daroval
dostatok nových duchovných povolaní.
Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás
bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme
zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

Človek je Boží chrám a v ňom prebýva
Duch Svätý. Sv. apoštol Pavol to spomína
a dodáva: kto by tento chrám chcel zničiť,
toho Boh skazou postihne (1Kor3,16). Sme
svedkami snahy zničiť Boží chrám v srdci
človeka. Taká je skutočnosť. Nielen alkoholizmus, drogy, hazard, mobilomania,
workholizmus, shopholizmus, erotománia, pornografia, ale aj umelé potraty,
útoky proti rodine a životu od počatia
až po prirodzenú smrť, porušovanie
predmanželskej a manželskej čistoty,
život vo voľných zväzkoch, ale aj korupcia, krádeže v priamom prenose, ale
aj nové náboženstvá a ideológie, napr.
new age, gender, atď. Ťažko je napísať
o všetkom, čo ohrozuje človeka a jeho
dôstojnosť a slobodu.
Všetky tie spomínané veci sú vírusom,
ktorý napadá chrám našej duše. Bojím sa,
že na niektoré sme si aj zvykli/zvykáme.
A čo máme robiť my? Mobilizujme sa!
Tak ako sa mobilizuje svet v ochrane proti
koronavirusu? Tak ako to bolo v minulosti, keď moslimovia napadli Boží hrob v
Jeruzaleme a kresťanská Európa sa vydala
na bojovné pochody do Svätej Zeme pod
názvom Krížové výpravy. Akokoľvek

ročník: XX.

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

dopadli (teraz to nechcem hodnotiť), ale
ich úmysel bol svätý a vznešený. Aj my
sa musíme zmobilizovať zjednotení pod
Kristovým krížom a vydať sa na krížový
pochod s úmyslom oslobodiť nie Boží
hrob, ale Boží chrám v srdci človeka.
Samozrejme nie so samopalom v ruke, ani
s buldozérom. Naša mobilizácia a ochrana proti strašným „vírusom“ spočíva v
tradičných pôstnych skutkoch: modlitbe, almužne a pôste/zriekaní sa z lásky.
Modlitba je našou duchovnou zbraňou.
Má väčší účinok než neutrónová bomba.
Pôst je ďalšou duchovnou zbraňou. Ježiš
hovorí o tom, že iba modlitbou a pôstom môžeme vyhnať zlého ducha. Pri
spomínaných niektorých „vírusoch“ si
uvedomujem aj diabolstvo, ktoré „vykukuje“ z týchto strašných veci. Tu skutočne
pomôže pôst a zriekanie sa aj dovolených
vecí. Modlitba a pôst nech majú dôležité
miesto počas pôstneho obdobia. Chcel by
som viac zdôrazniť almužnu v podobe
evanjelizácie a formácie nového človeka.
Almužna je niečo darovať - zo svojho, zo
srdca. Darovať najväčší poklad. Pre nás
najväčším pokladom je život s Kristom.
My keď privedieme druhého človeka k
Ježišovi a mu pomôžeme, aby Ho prijal
do svojho srdca a odovzdal Mu svoj život,
tak sa stáva novým človekom. Dostáva
nové srdce a nové myslenie i novú mentalitu. A keď sa spája s ďalšími novými
ľuďmi, tak vytvára nové spoločenstvo.
A nové spoločenstvo môže novou
kultúrou pretvárať spoločnosť a cirkev.
Môže potom šíriť „nový vírus“ novej
kultúry, novej politiky, novej komunikácie, nových vzťahov, nového pohľadu na
život a svet. To je naša mobilizácia. To
je náš zápas o človeka a dôstojnosť jeho
vnútorného chrámu v duši.
Pripravil Jozef Heske, Hnutie Svetlo-Život
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €
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1.

+ Ján, Anna

Po
30.3.

Pondelok po 5. pôstnej
nedeli

ZBP Zuzana
+ František - 1. výročie
ZBP rodina Ižariková
+ Mária, Jozef, Zoltán
+ Pavol

Ut
31.3.

ZBP Danky s rod.

Utorok po 5. pôstnej nedeli

+ Ján - 1. výročie
ZBP Jozef
+ Mária
+ Juraj, Magdaléna, Imrich, Mária

Str
1.4.

ZBP Janka (žena)

Streda po 5. pôstnej nedeli

+ Slavomír - pohrebná
+ Ladislav
+ Albert

OZ Prešovská gotika sa uchádza o 2%
z daní. Pomôžete našej konkatedrále
pri obnove organa a chóru, empóry. Ak
nemôžete Vy darovať, poproste svojich
príbuzných.

3.

Sv. omše sa od 10.3.2020 až do
odvolania nemôžu konať verejne.
V Konkatedrále budú kňazi našej
farnosti slúžiť sv. omšu v uvedených
dňoch súkromne, t.j. za zatvorenými
dverami kostola, bez účasti verejnosti
– v pondelok až v sobotu ráno o 6.45
hod., v nedeľu o 7.45 hod. – a budú
ju obetovať na úmysly prijaté na
konkrétny deň, ako boli zverejnené
v infoliste. Čas slávenia sv. omše v
konkatedrále uvádzame preto, aby ste
s nami mohli vytvoriť puto duchovnej
jednoty. POVZBUDZUJEME VÁS
K SLEDOVANIU PRIAMYCH
PRENOSOV
SV.
OMŠÍ
Z
KONKATEDRÁLY NA STRÁNKE
WWW.BODKA.TV.

4.

Sviatosť zmierenia vysluhujeme od
7.45 hod. (každý deň okrem nedele).

+ Jozefína, Apolonia, Alexander

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli

+ Jozef - 1. výročie
+ Jozef, Helena, Ferdinand, Mária
+ Ivo
ZBP Žofia

Pi
3.4.

+ Petronela

Piatok po 5. pôstnej nedeli

+ Mária - pohrebná
+ švagrovia a švagriné z rodiny Anny
+ Ján, Margita, Andrej, Dorota, Anton
+ Anton, Anna

So
4.4.

Sobota po 5. pôstnej nedeli

ZBP ružencové bratstvo
+ Bernadeta, Apolonia, Vincent, Agnesa,
Vincent

KVETNÁ NEDEĽA UTRPENIA PÁNA - ROK A
Ne
5.4.

Za duše v očistci
ZBP František, Monika (50 rokov manželstva) a ich rodinu
+ Anna
ZBP Viera (50 rokov života) s rod.
+ Katarína, Ondrej
ZBP Anna - 70 rokov života
ZBP Marta

Milodary: Vložené na účet ČSOB:
bohuznámy Jakub 5€, bohuznáma
Martina 10€, bohuznáma Anna 10€,
bohuznáma Mária 60€, bohuznáma
Júlia 20€, bohuznáma Marcela 10€,
bohuznámy Július 20€, bohuznámy
Michal 1000€, bohuznáma Silvia 1€,
bohuznáma Martina 20€, bohuznáma
Katarína 5€, bohuznámy Karol 50€, 5.
bohuznáma Mária 10€, bohuznámy
Ján 20€, bohuznámy Miroslav 50€,
bohuznámy Bernard 30€, bohuznáma
Iveta 10€. Na účet VÚB: bohuznámy 6.
Peter 100€, bohuznáma Jana 50€,
bohuznámy Daniel 10€, bohuznámy
Jozef 100€, bohuznáma Oľga 100€,
bohuznámy Jaroslav 20€, bohuznámy
Peter 50€, milodary z 25.3. 200€,
bohuznáma Gabriela 50€. Na TV LUX:
7.
bohuznáma Alžbeta 30€.

2.

+ Ladislav, Anna

Št
2.4.

Oznamy
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Prosíme, aby ste rešpektovali že sa
spovedá len v spovedniciach, kde
sú na mriežkach fólie alebo vonku.
Nevytvárajte rad pred spovednicami,
držte si odstup od ostatných. Spoveď
si môžete dohodnúť aj telefonicky
alebo cez email.
Konkatedrála bude otvorená na
osobnú modlitbu denne v čase 7.00
- 18.00 hod. Budú otvorené hlavné
dvere po mrežu.
Zrušené sú v tomto období aj
všetky pastoračné aktivity vo
farnosti: pobožnosti krížových
ciest, stretnutia s birmovancami. Na
prvý piatok preto ani nenavštívime
našich chorých.
Farskú kanceláriiu až do odvolania
bude možné navštívíť len po
telefonickom dohovore. Pohreby,
zaopatrenie chorých a iné súrne
záležitosti hláste telefonicky na čísla:
0905658364 alebo 0915657448.

8.

Vzhľadom na danú situáciu, s ktorou
je prepojený aj totálny výpadok
príjmu z milodarov a zvončeka, ktorý
sa výlučne používa na chod kostola a
farnosti, vás chceme poprosiť, aby ste
prispeli prevodom na náš účet: Pán
Boh zaplať za ochotu. ČSOB SK02
7500 0000 0040 0800 8582.VÚB
SK12 0200 0000 0030 8266 5551.
Krsty 10.3.-27.3.2020
14.3.2020 - Anna Potášová, Sebastián
Pohreby 10.3.-27.3.2020:
11.3.2020 - Vladimír Kaleta
13.3.2020 - Mária Manajlová
17.3.2020 - Pavol Nagy
18.3.2020 - Anna Urbanová, Mikuláš
Podracký, Margita Hajducká
19.3.2020 - Magdaléna Sakalová
20.3.2020 - František Kosiar, Mária
Franková
22.3.2020 - Štefan Hlodan
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